
 مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا أال خفتم (( وإنتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

مث قال اهللا تعاىل:  . تعولوا )) أال أدنى ذلك أيمانكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا أال خفتم فإن ورباع وثالث

)) يعين  إن خفتم((  )) . النساء ...وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من (( 

)): إن علمتم ؛ والصواب أا على املعىن األول أي: خشيتم ؛  إن خفتمخشيتم وتوقعتم ؛ وقيل: املعىن (( 

)) وكانوا يف اجلاهلية يكون الرجل حتته  في اليتامى فانكحوا ...)) أي أال تعدلوا ((  أال تقسطواوقوله: (( 

يتيمة أي عنده مث يؤخر زواجها لنفسه حىت يتزوجها أو يتزوجها وهو كاره هلا لكن من أجل رعايتها والقيام 

؛ إىل أي شيء ؟ قال:  بنفقتها ؛ فبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أم إذا خافوا أال يعدلوا يف اليتامى فليعدلوا عنهن

)) يعين انكحوا املرأة اليت تطيب لكم أي تروا طيبة وتستحسنوا ؛  ا ما طاب لكم من النساءفانكحو (( 

)) فأتى بـ" ما " دون " من " ؛ ألن " من " للعاقل إذا قصد شخص ؛ ما طاب لكم من النساء وهلذا قال: (( 

" يعين اإلبل ، يريد سبحان من سبحان ما سخركن لنا "  فإن قصد الوصف أيت بـ" ما " ؛ قالوا ومنه قول العرب

؟ يعين سبحان اهللا ؛ لكن ملا كان أراد هذا القائل الوصف وهو كمال قوة اهللا عزوجل وتسخريه أتى مبا ؛ قال: (( 

)) هل هي متعلقة بـ " انكحوا " ؟  ما طاب لكم من النساء)) وقوله: ((  فانكحوا ما طاب لكم من النساء

)) ؟ الثاين أقرب واألول جائز ؛ لكن ما طاب لكم : (( كم ؟ أو بيان ملا لقولهأي انكحوا من النساء ما طاب ل

)) هذه الكلمات الثالث يقول مثنى وثالث ورباع الثاين أقرب ؛ فينكحوا ما يطيب لكم من النساء (( 

 اثنتني ؛ (( )) أي: اثنتني مثنىالنحويون إا ال تنصرف ؛ واملانع هلا من الصرف الوصفية والعدل ؛ ألن معىن (( 

 )) أربعا أربعا ؛ فاملانع من الصرف هو الوصفية والعدل ؛ وعلى هذا نقول (( رباع)) ثالثا ثالثا ؛ ((  ثالث

)) يعين حال كون مثىن وثالث ورباع ؛ أي انكحوا على اثنتني اثنتني أو على ثالثا  النساء)) حال من ((  مثنى

نكحوا اثنتني وثالثا وأربعا خالفا ملن زعم ذلك وقال إن اآلية تدل على ثالثا أو على أربع أربع ؛ وليس املعىن ا

جواز نكاح التسع ؛ ألن اثنتني وثالث مخس ، ورباع أربعة ، اجلمع تسعة ؛ وهذا بعيد من هذا األسلوب يف اللغة 

منكم من ينكح العربية هذا األسلوب للتقسيم يعين منكم من ينكح اثنتني اثنتني ومنكم من ينكح ثالثا ثالثا و 

)) اخلطاب للجماعة ، اخلطاب للجماعة ليس لواحد ؛ فإذا كان اخلطاب  انكحوا أربعا أربعا ؛ ألن اخلطاب ((

)) على اجلماعة يكون املعىن: ينكح بعضكم اثنتني وبعضهم ثالثا وبعضكم أربعا  مثنى وثالثللجماعة فوزع (( 

؛ ويدل على هذا احلديث الوارد عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن الرجل ال يتزوج أكثر من أربعة ؛ أما 

أكثر من أربعة ، ومنها  النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإنه خمصوص خبصائص متعددة يف نكاح ؛ منها أنه يتزوج

أنه يتزوج باهلبة ، ومنها أنه ال جيب عليه القسم على أحد األقوال ، ومنها أنه بعد أن خريهن فاخرتن اهللا ورسوله 



حرم عليه أن يتزوج غريهن إىل أن مات ، ومنها أن زوجاته ال حيل ألحد بعده أن يتزوجهن ؛ فالرسول عليه 

جاعل جد يف غريه ؛ وهذه اآلية من حيث الداللة كقوله تعاىل: (( الصالة والسالم خص خبصائص ال تو 

)) ولو أراد اهللا عزوجل أن يقول أعين ولو أراد اهللا تعاىل أن يبني  المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع

ستا إىل تسعة ، إىل التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتني أو ثالثا أو أربعا أو لعباده حل النساء 

)) مل يذكر  مثنى وثالث ورباع؛ وقوله: ((  وال يأيت ذا األسلوب املشتبه ؛ ألن القرآن نزل تبيانا لكل شيء

الواحدة ؛ ألن املقام مقام ختيري ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف اإلنسان أن ال يقسط يف اليتامى ، نقول إذا 

اثنتني فصاعدا ؛ الكيفية ؟  اء كمية وكيفية ؛ كمية مىت تكون الكمية ؟خفت أال تقسط يف اليتيمة فأمامك النس

)) فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وكمية ؛ ومعلوم أن الواحدة  ما طاب لكمقال: (( 

خفتم أال مثنى وثالث ورباع فإن ليس فيها الكمية واحدة ، الكمية يعين الزيادة بالكم من اثنتني فصاعدا ؛ (( 

أو ما ملكت )) أي فانكحوا واحدة وال تزيدوا عليها ((  أال تعدلوا فواحدة)) أي ظننتم ((  خفتم)) ((  تعدلوا

)) يعين أو انكحوا ما ملكت أميانكم ؟ ال ؛ ألن ما ملكت اليمني ال تنكح ، ملك اليمني توطء بامللك  أيمانكم

تزوج أمته ؛ صح ؟ حيرم على الرجل أن يتزوج أمته ؟ حيرم أن وال توطء بالنكاح ؛ وهلذا حيرم على الرجل أن ي

يتزوج أمته ؛ ألا حتل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمني ، واألضعف ال يرد على األقوى خبالف 

العكس فإنه يرد األقوى على األضعف ؛ لو اشرتى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له مبلك اليمني ؛ أعرفتم 

و كانت عنده أمة فإنه ال ميكن أن يتزوجها ؛ ألنه ملكها بعقد أقوى من النكاح فإن السيد ميلك الرقبة ؟ أما ل

))  أو ما ملكت أيمانكموال ... خبالف الزوج فإنه ال ميلك إال ... ؛ إذا ما يصح أن نقول إن قوله: (( 

حوا واحدة أو استمتعوا مبا ملكت أميانكم )) ألنه خيتلف املعىن ؛ بل املعىن: فانك فواحدة معطوفة على قوله: ((

أو كلمة حنوها ؛ املهم أا ليست معطوفة على ما سبق إال من بعد عطف اجلمل فيقدر فعل مناسب لقوله: (( 

)) " ذلك " املشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم  ذلك أدنى أال تعولوا((  )) . أو ما ملكت أيمانكم

عند خوف عدم العدل يف اليتامى ؟ أو األمرين يتزوج اإلنسان اثنتني أو ثالثا أو أربعا  العدل ؟ أو املشار إليه أن

يعين نكاحكم مثىن وثالث ورباع إذا خفتم أال تقسطوا يف اليتامى أو نكاحكم  )) ذلك(( ؟ األمرين ، يعين 

)) يعين أال جتورا ، هذا هو معىن اآلية املتعني ؛  أال تعولوا)) أي أقرب ((  أدنىواحدة إذا خفتم أال تعدلوا (( 

وأما ما يروى عن الشافعي من أن املعىن أدىن أال تكثر عيالكم ، فهو قول ضعيف جدا ، جدا ضعيف ؛ ملاذا ؟ 

ألن كثرة العيال مرغوبة عند اهللا ؛ وألن العيال يكثرون إذا جامع اإلنسان ما ملكت ميينه ، واهللا يقول: (( 

)) فإذا كان عند اإلنسان مائة وليدة مائة جارية وجامع   و ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوافواحدة أ



كل واحدة كم يأتيه يف السنة ؟ مائة ولد ، يأتيه يف السنة مائة ولد ؛ فإذا كان األمر كذلك فكيف نقول إن 

رب هذا القول ضعيف جدا ملنافاته اإلنسان إذا جامع ما ملكت ميينه يكون أدىن إىل عدم العيال ؛ وهلذا يعت

  مقصود الشارع يف كثرة األوالد وألن قلة األوالد ال تكون فيما إذا جامع اإلنسان مملوكاته .

هل يصح أن يسأل الرجل الذي هو ويل املرأة أن يتزوجها كأن كان ابن عمها ، وكيف يكون العقد يف  السائل :

  ذلك ؟

ن اإلنسان ابن عم امرأة وأراد أن يتزوجها فال حرج ، يسأهلا يقول هل أي نعم يصح وهو ويل ، لو كا الشيخ :

تراضني أن أتزوجك ؟ إذا قالت نعم ، يتزوج ؛ لكن كيف يعقد ؟ يأيت باثنني شاهدين ويقول: أشهدكما أين 

ل ؟ ما يقول قبلت ، أشهدكما أين تزوجت مولييت فالنة ، أو و قيتزوجت مولييت فالنة ؛ يقول قبلت أو ما 

  ) . أعتقتك وجعلت عتقك صداقكوجت نفسي مولييت فالنة ، كقول النيب عليه الصالة والسالم لصفية: ( ز 

  )) ؟ ... فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...سؤال عن معىن قوله تعاىل: ((  السائل :

  أي أنه إذا صارت موزعة ال مينع أن نأيت مبا يدل على الكرار . الشيخ :

صارت  "زوجته  "رجل أمة فولدت له مولودا فالولد عبد ملالكها ، فإذا اشرتى الرجل األمة إذا تزوج  السائل :

  مملوكة له ولكن الولد كيف يكون حاله ؟

  الولد مملوك للسيد . الشيخ :

... فانكحوا ما طاب لكم ما رأيكم فيمن يستدل ذه اآلية على أن األصل التعدد قوله تعاىل: ((  السائل :

  )) ؟ ...من النساء 

  سيأتينا يف الفوائد . الشيخ :

  )) ؟  أال تقسطوا في اليتامىما معىن قوله تعاىل: ((  الشيخ :

  أال تعدلوا يف معاملتهم . :  الطالب :

  من هم اليتامى ؟  الشيخ :

  من مات أبوه ومل يبلغ . الطالب :

  )) كيف أال تقسطوا ؟ أال تقسطوا في اليتامىقوله: ((  الشيخ :

   حتقيق العدل : الطالب

  

يربط بني جواب الشرط وفعل الشرط يعين  )) املسألة يف النكاح ؟فانكحوا يعين كيف العدل ؟ ال ال ((  الشيخ :



  نريد صورة تربط بني فعل الشرط وجوابه ؟ 

  أال يعدلوا فيها بأن يأخذ أمواهلا ؛  الطالب :

يعين مثال تكون عنده بنت عمه وخياف أال يعدل فيها بأن ال يتزوجها مبهر املثل يعطيها أنقص فبني اهللا  الشيخ :

  )) . فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...عزوجل أن الباب مفتوح (( 

إذا خرجت عن أصلها البد أن يكون  )) ؟ ما طاب لكمملاذا عرب بـ" ما " دون " من " يف قوله: ((  الشيخ :

  ناك فائدة ؟ ه

  ألنه قصد الوصف ال املرأة شخصها . الطالب :

  )) يعين ؟  فإن خفتم أال تعدلوا فواحدةقوله تعاىل: ((  الشيخ :

  يعين إن خفتم أال تعدلوا بينهن ؛  الطالب :

  بني من ؟  الشيخ :

  ؛ بني الزوجات  الطالب :

  فانكحوا واحدة . الشيخ :

  يف اآلية دليل على عدم وجوب العدل بني اإلماء من أين يؤخذ ؟   الشيخ :

  )) أو ما ملكت أيمانكم من قوله: ((  الطالب :

  فدل على أنه ال جيب العدل بني اإلماء . الشيخ :

  ))  أال تعولواما معىن قوله: ((  الشيخ :

  أال جيوروا ؛  الطالب :

  كيف كان أقر أال جيوروا ؟  الشيخ :

  يعين ال جتوروا بني الزوجات ؛ الطالب :

يعين إذا اقتصر على واحدة ؟ فليس معها من جيب العدل بينهما ؟ أقول ألنه إذا اقتصر على واحدة مل  الشيخ :

جيب عليه العدل ألنه ليس معها ثانية ؛ وحينئذ ال يكون هناك جور ؛ وكذلك فيما بني اإلمياء ال جيب العدل فلو 

  نه ال جيب العدل .مال إىل إحداهن فال جوز أل

من  )) . وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...من فوائد اآلية الكرمية: (( 

إن خفتم أال تقسطوا في ؛ لقوله: ((  فوائدها: أنه جيب على اإلنسان االحتياط إذا خاف الوقوع يف احملرم

ومن فوائدها: أنه ينبغي  يعين وال تعرضوا أنفسكم للجور .)) اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 



لإلنسان أن يتزوج من تطيب نفسه ا ؛ ألن ذلك أدىن أن يؤدم بينهما ؛ وهلذا شرع لإلنسان أن ينظر إىل 

ويتفرع على هذه الفائدة: بيان أو تبني خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار  خمطوبته حىت تطيب نفسه ا .

)) فإذا كان الرجل ال  فانكحوا ما طاب لكمان على نكاح ابنة عمه مع أنه ال يريدها ؛ ألن اهللا يقول: (( اإلنس

تطيب نفسه ذه املرأة كيف يتزوجها ؟ فما يفعله بعض البادية الشك أنه خطأ خمالف للشرع ؛ فإن ابنة عمه إذا 

عزوجل إذا سد باب حرام فتح باب حالل أو أبواب ومن فوائدها: أن اهللا  مل يتزوجها يتزوجها غريه من الناس .

)) يعين فال تتزوجوهن ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء ؛  أال تقسطوا في اليتامىحالل ؛ ألن قوله: (( 

وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه يفتح باب احلالل لئال ي ... آمال اإلنسان العمل 

يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا ظن تقدم هلذا نظائر أتينا عليها يف الشرح ، منها قوله تعاىل: (( واحلركة ؛ وأ

)) ومنها إرشاد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل بيع التمر الرديء بالدراهم مث يشرتى بالدراهم  وقولوا انظرنا

؛ تأملوا معنا هل يؤخذ من هذه اآلية مشروعية التعدد ؟ أو ومن فوائدها: مشروعية التعدد يف الزوجات  مترا طيبا .

جواز التعدد ؟ ألن هناك فرق بني أن نقول مشروع أو نقول جواز ؛ الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد ؛ ألن 

عرض العدد هنا يف مقابلة املنع من نكاح اليتامى الاليت خياف اإلنسان أال يقسط فيهن ؛ فكأنه قال: إذا تركت 

نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتني أو ثالثا أو أربعا ؛ وهذا هو األقرب ؛ لكن يؤخذ مشروعية 

التعدد من أدلة أخرى ، منها: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أراد من أمته تكثري النسل ، وهذا حيصل بالتعدد 

ديدة يقول: إن الشيعة يف القطيف بدئوا يسوون ؛ وقد عرض علي بعض الناس قصاصة ج أكثر مما حيصل بإفراد

عمال طيبا يف احلقيقة وهو احلفل اجلماعي يف األنكحة حىت أم مجعوا يف ليلة واحدة يف وليمة واحدة فوق 

أربعني عروسا ، مخس وستني ؟ مخس وستني عرسا يف ليلة واحدة ؛ أفهمتم املعىن اآلن ؟ يعين بدل ما نروح يف 

رجل واحد فقط جنعل يف هذه الليلة يف نفس القصر عشرين رجال أو مخس وستني رجال أو  القصر ... يف عرس

مائة رجل ؛ وهذا الشك أنه يوفر النفقات ويوفر التعب ، تعبا على الناس ، وهذا سنة حسنة إذا ابتدأ الناس إذا 

يف هذا القصر أربعني واحد  ما تيسر ألن الناس يدعون أمما ؛ لكن إذا علما أن حصل الناس يفعلونه فهذا طيب .

ائيت رجل مزوج نأخذ هلم أربعني غرفة وإذا مل يكن حنط خيام ، ما نكثر املدعوين بدل ما يدعو واحد منها م

فيف واملئونة وأعظم نكاح واهللا إذا أرادوا ذا وجه اهللا أثيبوا عليه ألن هذا من باب التخ يدعو عشرين رجال ؛ .

من سن في اإلسالم هذه مسألة ثانية مسألة أخرى اليت تشري إليه ؛ لكن كالمنا ( مئونة ؛ على كل حال  بركة .

ومن فوائدها: أنه ال جيوز جتاوز األربعة ؛ لقوله:  . ) سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة

)) مع أن املقام مقام فتح باب للناس وتكثري ومنة ؛ ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما  مثنى وثالث ورباع(( 



فإن خفتم أال تعدلوا ومن فوائدها: حترمي الوسائل إىل احملرم ؛ لقوله: ((  يكون من املنة اليت ليس ورائها شيء .

ه القاعدة قاعدة عظيمة يف عدم العدل ؛ وهذ)) فأوجب االقتصار على الواحدة إذا خاف اإلنسان  فواحدة

أصول الفقه أن للوسائل أحكام املقاصد ، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، وما ال يتم املندوب إال به فهو 

ومن فوائدها: أنه ال جيب العدل بني اإلماء يف اجلماع وال يف غريه ؛  مندوب ، وما حيصل به احملرم فهو حرام.

فإن خفتم أال ومن فوائدها: وجوب العدل بني الزوجات ؛ لقوله: ((  )) . نكمأو ما ملكت أيمالقوله: (( 

من كانت له )) واجلور بني الزوجات من كبائر الذنوب ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: (  تعدلوا فواحدة

أو ما ؛ لقوله: ((  ومن فوائدها: إثبات ملك اليمني ) .امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمة وشقه مائل 

)) وال ميكن رفع هذا احلكم الشرعي خمافة ذم الناس أو مشاتتهم ؛ بل الواجب بقائه أي بقاء  ملكت أيمانكم

ملك اليمني إذا وجد سببه ، إذا وجد سبب ملك اليمني ؛ وما هو سبب ملك اليمني ؟ الكفر ، الكفر إذا قاتل 

ن فوائدها: إثبات امللكية لإلنسان وإثبات الرق ، إثبات امللكية وأن وم املسلمون الكفار وسبوا نسائهم وذريتهم .

اإلنسان ميلك ؛ وال ينايف هذا أن نقول إن امللك هللا وذلك ألن امللك ملكان: ملك شامل كامل ال يسأل فيه 

ارة املالك عن أي تصر ، وهذا ملن ؟ هللا ؛ وملك دون ذلك يف الشمول والتصرف فهذا ثابت ، مث هو أنواع: ت

ميلك اإلنسان رقبة ، وتارة ميلك املنفعة ، وتارة ميلك املنفعة والرقبة ؛ عرفتم ؟ تارة ميلك املنفعة مثل ؟ املستأجر ؛ 

وتارة ميلك الرقبة فقط ؟ كعبد موصى به لشخص ومبنفعته لشخص آخر ، فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك 

الفائدة من الوصية بعبد ومبنفعته بعبد آخر ؟ نقول ال فائدة ،  الرقبة عبيد ؛ عرفتم ؟ لكن كأين لبعضكم أقول: ما

العتق إذا أعتقه مالك الرقبة صار حرا ، ومالك املنفعة له منفعته ؛ املهم على كل حال وملك العني ، وملك 

ر ؛ ومن فوائدها: أن اليمني أفضل من اليسا منفعة ، وملكهما مجيعا ؛ كاملالك املعتاد الذي ميلك مدة تصرف .

امللك إليها ؛ والشك أن اليمني أفضل من اليسار ؛ وهلذا تعد اليمني لإلكرام واليسار لإلهانة ،  ألنه أضاف

ومن فوائدها: تفاضل األعمال يعين بعضها أعلى  الشيء الطيب يتناول باليمني والشيء اخلبيث يزال باليسار .

ألن األدىن اسم تفضيل  )) أدنى أال تعولوا ذلكمن بعض يف السوء وأدىن من بعض يف احلسن ؛ لقوله: (( 

 آتوا)) ((  وآتوا النساء صدقاتهن نحلةمث قال اهللا عزوجل: ((  فالبد أن يكون هناك من فاضل و مفضول .

))  آتوا " و " آتوا " أن " آتوا " مبعىن أعطوا ، و" أتوا " مبعىن جاءوا ؛ إذا ((أتوا )) أي أعطوا ؛ والفرق بني " 

)) هل هو لألزواج أو  آتوا)) اخلطاب يف قوله: ((  آتوا النساء صدقاتهنوا ، " وأتوا "  مبعىن ؛ (( مبعىن أعط

لألولياء ؟ يف اآلية قوالن ؛ القول األول: أنه لألولياء ؛ فيكون املعىن أن اهللا أمر أولياء أن يعطوا النساء صدقان 

ذا زوج الرجل ابنته أخذ املهر ومل يعطها إال ما تلبسه ليلة بدون أن يأخذوا منهن شيئا ؛ ألن العرب يف اجلاهلية إ



الزفاف والباقي يأخذه يسلبه إياها فأمرهم اهللا أن يعطوا النساء صدقان حنلة ؛ والقول الثاين: أن احلطب لألزواج 

ة حتتمل أمرهم اهللا عزوجل أن يعطوا النساء صدقان عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره ؛ وإذا كانت اآلي

وآتوا النساء املعنيني بدون تناقض فما الواجب ؟ محلها على الوجهني ، فنقول: اخلطاب لألزواج ولألولياء ؛ (( 

)) يعين متزوجات بدليل قوله: (( صدقان )) وصدقات مجع صدقة وهي املهر ومسي  النساء)) ((  صدقاتهن

)) أي عطية طيبة ا نفوسكم ؛ يقال:  نحلةذا االسم ألن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة ؛ وقوله: (( 

))  آتوا النساءحنله ، أي أعطاه هدية طيبة ا نفسه ؛ وعلى هذا فزعم بعضهم أا مفعول مطلق لقوله: (( 

فهي مثل قول القائل: وقفت قياما ، أو جلست قعودا ؛ ألن آتى مبعىن حنل وآتوا مبعىن احنلوا ، والنحلة هي 

 )) يعين النساء ؛ وقوله: (( إن طبن((  )) لكم عن شيء منه نفسا فكلوهفإن طبن العطية عن طيب نفس .(( 

ارة حيول عن الفاعل كما يف هذه اآلية ، وتارة حيول عن )) مصدر حمول عن الفاعل ، واملصدر احملول ت نفسا

فإن طبن لكم عن شيء منه )) يعين عيون األرض ؛ ((  وفجرنا األرض عيونااملفعول به كما يف قوله تعاىل: (( 

)) " من " قيل: إا تبعيضية ؛ وقيل: إا بيانية ؛ فعلى األول يكون املعىن: إن طنب لكم عن بعضه ؛ وعلى 

 يكون املعىن: إن طنب لكم عن كله أو بعضه ؛ ألن " من " بيان حملل احلكم بقطع النظر عن كونه كله أو الثاين

)) عرب باألكل ألنه أخص وجوه االنتفاع إذ أن األكل يغذي  إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوهبعضه (( 

فإن منفعتها خارجية ، فاللباس كسوة البدن وينموا به البدن خبالف اللباس وخبالف املساكن وخبالف املراكب 

خارجية ؛ ولكن األكل كسوة داخلية ؛ صح ؟ األكل كسوة داخلية ؟ منفعة نعم صحيح منفعة لكن هي كسوة 

)) التناسب بني  إنك لك أال تجوع فيها وال تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال تضحىأيضا ، قال اهللا تعاىل: (( 

واضح ، وبني اجلوع والعري واضح ؛ ألن الشبع كسوة الباطن ، املعدة  الظمأ والضحى الذي هو حرارة الشمس

فاضي ما فيها شيء عاري فإذا أدخلت الطعام فيها غطاها وكساها ؛ فهو كسوة باطنية ؛ على كل حال إذا (( 

ف )) أقول عرب باألكل ألنه أخص وجوه االنتفاع ألن منفعته للبدن مباشرة ينموا به البدن خبال فكلوه هنيئا

))  مريئا)) أي حني األكل ؛ ((  فكلوه هنيئااللباس وخبالف املسكن وخبالف املركوب فإا منفعة خارجية ؛ (( 

أي بعد األكل ؛ فاملريء حممود العاقبة ، واهلينء سهل املساق ؛ وأضرب لكم مثال يبني: إذا أعطى شخصا من 

مرات قبل أن تصل إىل معدته ؛ ألن فيها شوكة غري أهل جدة مسكة وأراد يأكلها ميكن إذا أكلها ... عشر 

وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه ا ؛ هل هذا األكل هينء أو غري هينء ؟ غري هينء ؛ لكن اجلداوي تسمع 

صريخ عظامها بني أسنانه وال يبايل ، وهذا الشيء شاهدته أنا ، شاهدته أنا بنفسي ، يأخذ ال ... وجيعل بني 

صيغه بسهولة ؛ قرض التمر اليبيس ؛ هذا يكون هنيئا له أو ال ؟ هذا يكون هنيئا له ألنه يأسنانه يقرضه كما ن



)) قلنا حممود العاقبة ، رمبا يأكل اإلنسان أكال لينا لذيذا يف الفم لكن مريئا لكن ملن مل يعتده ليس هنيئا ؛ (( 

   مريء ، هذا غري مريء .إذا وصل إىل بطنه جعل يتلوى منه ، ماذا يكون ؟ مريء أو غري مريء؟ غري

هل من ذلك ما يفعله بعض الناس ، يكون الطعام حارا يشوي يده مث يشوي فمه مث يبتلع بسرعة مث يشوي بطنه 

؟ هذا ليس حممود العاقبة ؛ ألنه يضره ؛ لكن بعض الناس سبحان اهللا ما يهمه هذا الشيء ؛ والذي ينبغي أن 

مريئا ؛ وهلذا قال بعض الناس كلمة أعجبتين ، قال:"  كل ما يلذ لبطنك يأكل اإلنسان أكال حممود العاقبة يكون 

ال ما يلذ لفمك " صحيح ؟ أحيانا إنسان يأكل الطعام طعمه طيب و ... حلو ؛ لكن إذا وصل إىل البدن 

يكون إن الطعام أوجع البطن إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما ؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: " 

" يكون حراما حيرم أن يأكله إذا خاف األذى أو التخمة ؛  حراما إذا خاف اإلنسان منه ألذى أو التخمة

األذى بأيش ؟ األذى باألكل حيمل بطنه وقد مأله يتعب حىت إذا جلس ميكن ال جيلس إال مرتبعا بشدة مأل 

ة ؟ ما هي ؟ شبع ؛ ال ، التغري ، حنن البطن ، هذا نقول حيرم عليك أن تأكل ؛ أو التخمة ؛ أتعرفون التخم

نسميها غرية أو غرية كطرية يعين الغري والتغري احلمد هللا ـ يأيت باملآكل قليل جدا ؛ لكن فيما سبق ملا كانت املآكل 

ليست بذلك الطيبة جيد اإلنسان التخمة ، يصري إذا جتشع يظهر منه رائحة خبيثة ورمبا يصاب مبرض ؛ على كل 

... كثريا ، شيخ اإلسالم رمحه اهللا يقول: إن اإلنسان إذا خاف من األكل األذى أو التخمة فإنه حال أنا است 

حيرم عليه ؛ وما قاله له وجه ؛ لكن مع األسف أننا اآلن نأكل كثريا مث إذا مألنا البطون ذهبنا نطلب املهضم ؛ 

هها من أجل أنه ملا يأكل يشرب هذا ؛ بصفوفها البيبسي وما أشبأليس كذلك ؟ بل إين بعض املواعد أجد فيها 

نقول ال تكلف نفسك ، كل أكال معتادا ؛ وحدثين إنسان طبيب كان عندي يف األسبوع املاضي طبيب أمريكي 

حسب ابن آدم أصال يقول: أنا أسلمت على حادث واحد وعلى آية واحدة ، قلنا ما هي ؟ قال احلديث: ( 

) يقول هذا أصول الطب ،  لث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفثهلقيمات يقمن صلبه فإن كان ال محالة فث

يا أيها الذين آمنوا إذا هذا أصول الطب ولو أن الناس نفذوه ما كاد ميرض أحد ؛ أما اآلية فهي قوله تعاىل: (( 

)) قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين 

يقول هذه األعضاء اليت هي بارزة ظاهرة تتعرض الغبار وتتعرض لألوساخ ، تتعرض لكل شيء إذا غسلت يف 

 بعداليوم والليلة مخس مرات بقيت نظيفة ؛ إذا اإلسالم دين النظافة ودين احلمية ، وهذه أصول الطب ؛ فقلنا له 

وهو الذنوب ؛ ألنه يغفر لإلنسان يف آخر من شيء آخر غري هذا ، إن الطهارة هذه تطهر األذى املعنوي  هفي

  قطراته ؛ لكن هذه ال يعرفها الكفار ، الكفار ليس هلم إال الظاهر ؛ فأقول 


